Du kan være med til at indstille en
eller flere kollega(er) til Årets
Demenskoordinator. Alle, der er
medlem af DKDK, kan indstilles.

Årets
Demenskoordinator 2018

Forslag til Årets
Demenskoordinator sendes til
bestyrelsen på mail: ml@demensdk.dk
Skriv et kort resumé med
begrundelse for valget.
Det kan f.eks. være en ildsjæl, der
har ydet en indsats inden for
kompetenceudvikling, supervision
eller inden for en af
marginalgrupperne på demensområdet.
Indstillingen skal være modtaget
senest fredag d. 10. august 2018.
Prisen uddeles på DKDK’s
Årskursus d. 12. september 2018.

DemensKoordinatorer i DanmarK
(DKDK) uddeler hvert år en pris på
5.000 kr. til Årets
Demenskoordinator
Du kan være med til at bestemme,
hvem der skal modtage den.

Demenskoordinator 2016

Det var en stor overraskelse at blive udnævnt som årets
Demenskoordinator. Det er ikke ofte man bliver så overvældet. Det
hele var lidt uvirkeligt, at gå gennem salen, modtage prisen og sige
et par ord. Jeg følte, at jeg svævede gennem de næste dage.
Da jeg kom tilbage til mit arbejde var der lykønskninger fra alle og
den smukkeste bukket fra den Administrerende Direktør i
Københavns Kommune! På baggrund af prisen er jeg bedt holde
foredrag, blandt andet om ”Dilemmaer i Demensarbejdet”.

Demenskoordinator 2017

Igennem mange års virke som demenskoordinator, har jeg sammen
med kolleger arbejdet målrettet med at styrke indsatsen for borgere
med demens, deres familie og pårørende.
Det at blive indstillet og kåret til årets demenskoordinator var, og er,
en stor ære og anerkendelse.
Det var en fantastisk dag for mig da jeg fik overrakt prisen i samvær
med så mange kolleger fra nær og fjern.

Jeg er blevet fortalt, at det er kollegaer på tværs af hele København,
der har været med til at indstille mig til prisen. Jeg, som mange andre
demenskoordinatorer, arbejder ofte alene, så denne kollegiale
anerkendelse betyder utrolig meget for mig. Jeg er meget rørt over,
at mit arbejde har en betydning for andre og at mine kollegaer
oplever, at vi i fællesskab gør en stort forskel for familier, der lever
med demens.

Jeg har fået mange, mange hilsner med så anerkende
tilkendegivelser, at jeg er sikker på, jeg ville kunne flyve, hvis jeg
havde vinger.
Følelsen er der stadig og vil være der for altid.

Jeg mener, at vi har skabt et rigtigt velfungerende netværk for alle
videnpersoner, der arbejder med demens på enhederne i Indre By
/Østerbro. Vi deler erfaringer og bruger hinandens kompetencer, vi
inviterer hinanden med til at udføre særlige opgaver på tværs af
enheder, vi arbejder med at supervisere hinanden, og jeg oplever at
vi lærer sammen. Som eksempel på dette deltager videnpersoner i
vores pårørendegrupper. Det har øget forståelsen og empatien for,
hvad pårørende lever med. Dette har medført, at enhederne er mere
opmærksomme på, hvordan personalet møder og taler med
pårørende. De fælles erfaringer videnpersonerne gør sig, omstilles til
organisatorisk læring og gavner enhederne. Vi bliver flere og flere
kollegaer i København, der arbejder bevidst sammen for at skabe
gode rammer for personer med demens og deres familier og vi når
længere, når vi arbejder sammen om det.

I Nordfyns kommune blev jeg fejret med rød løber ved døren, festlig
sammenkomst med kursister fra Daghøjskolen 5 – kanten,
pårørende, kolleger, ledere og Alzheimerforeningen.

Den opmærksomhed jeg har fået ”smitter af ” på Nordfyns Kommune
og mine ord har fået mere ”vægt” og området mere opmærksomhed.

Jeg er stolt af at være med til at kunne skabe fokus på det enkelte
menneske med demens sammen med engagerede kolleger og
netværk. Det at kunne skabe relationen i samværet, hvor værdighed
er et nøgleord, er energigivende for mig.
Tak til DKDK for mange inspirerende Årskurser.
Jeg er stolt af at arbejde i Nordfyns Kommune, hvor der er rum til
innovative tiltag, plads til visioner og nye tiltag.
Lone Jensen

Jeg vil gerne sige tak til mine kollegaer for indstillingen. Jeg vil også
gerne takke DemensKoordinatorer i Danmark for prisen. Det var en
fantastisk oplevelse. Det har altid været inspirerende og lærerigt at
deltage i de årlige konferencer.
Anne Lise Hansen

